รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลทะเลบก
ประจาปีงบประมาณ 2554

สานักงานปลัด/ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
องค์การบริหารส่วนตาบลทะเลบก
โทร. 0-3559-5733

-

ขั้นตอนการดาเนินการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลทะเลบก
.........................................................
เชิญประชุมคณะกรรมการติดตามฯ
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามฯ
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการติดตามฯ
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามฯ
รายงานการติดตามฯเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตาบลทะเลบก
ผลการดาเนินงานแผนพัฒนาปี 2554
การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2554
สรุปโครงการที่ดาเนินงานในปี 2554
บทสรุปของผู้บริหาร
ประกาศรายงานการติดตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลทะเลบก ปี 2554

บันทึกการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ
ครั้งที่ 1/2554
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2554
ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตาบลทะเลบก
ผู้มาประชุม
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อ - สกุล
นายสามารถ ดอกลาพุ
นายสมาน ช่างเกวียนดี
นายแดง ศรีน้าเงิน
นายประจวบ ดอกลาพู
นายพิษณุพงค ช่างเกวียนดี
นางสาวนันทิยา จาปาสัก
นายดารง แก้วศรีงาม
นายขวัญไพร วงษ์สุวรรณ
นายบุญส่ง ศรีดอกไม้
นางสาวจิรภัทร ขาวโต
นางสาวโสพิน กล่าขามี

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

ลายมือชื่อ

ผู้ไม่มาประชุม
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

-2เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.
เมื่อเวลา 10.00น. เลขานุการนับองค์ประชุมปรากฏว่าครบองค์ประชุม นายสามารถ ดอกลาพู
ประธานกรรมการฯ ได้เริ่มดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
ระเบียบวาระที่ 2
ระเบียบวาระที่ 3
ประธานฯ

เลขานุการ

เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ไม่มี
เรื่องเพื่อพิจารณา
บัดนี้ ถึงเวลาที่จะดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทะเลบก และเพื่ อ ให้ ก ารติ ด ตามประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาเป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิ ทธิภ าพ และผลของการประเมิน สามารถวัด ผลบรรลุ และวัดความส าเร็จของ
โครงการ เพื่อนาไปใช้ในการแก้ไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการได้ อย่า ง
แท้จริง ขอให้เลขานุการชี้แจงข้อกฎหมายและแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้ที่ประชุมทราบ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 ข้อ 29 ได้กาหนดอานาจหน้าที่ของคระกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา มีหน้าที่ ดังนี้
1. กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม และ ประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
สภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้อง คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตาม และ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ ให้ติดประกาศโดยเปิดเผย
ไม่ น้ อ ยกว่ า สามสิ บ วั น แนวทางและวิ ธี ก ารขั้ น ตอนในการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาสามปี การปฏิบัติในแต่ละยุทธศาสตร์ว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่
ยั่งยืน และตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตาบลทะเลบก จึง
ก าหนดแนวทางในการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาสามปี เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล
ข้อเท็จจริง ความต้องการของประชาชน เพื่อเป็นแนวทาง ในการปฏิบัติขององค์การ
บริหารส่วนตาบลทะเลบกต่อไป

-3มติที่ประชุม

ได้ร่วมกันพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว มีมติ ดังนี้
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลทะเลบก ต้ อ งน าผลที่ ไ ด้ จ ากการออกส ารวจที่ ไ ด้ จ าก
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ มารวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบกับ
ข้อมูล เก่าว่าผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี มีการพัฒนาก้าวหน้ามากน้อย
เพียงใด ทั้งในด้านปริมาณ และด้านคุณภาพ ความพึงพอใจของประชาชนและนาข้อมูล
ทั้งหมดที่ได้มาพิจารณาเพื่อที่จะปรับปรุงแก้ไข แผนพัฒนาสามปีให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

(นางสาวโสพิน กล่าขามี )
เลขานุการคณะกรรมการฯ
ผู้จดรายงานการประชุม
(นายสามารถ ดอกลาพู)
ประธานคณะกรรมการฯ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

บันทึกการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ
ครั้งที่ 2/2554
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554
ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตาบลทะเลบก
ผู้มาประชุม
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อ - สกุล
นายสามารถ ดอกลาพุ
นายสมาน ช่างเกวียนดี
นายแดง ศรีน้าเงิน
นายประจวบ ดอกลาพู
นายพิษณุพงค ช่างเกวียนดี
นางสาวนันทิยา จาปาสัก
นายดารง แก้วศรีงาม
นายขวัญไพร วงษ์สุวรรณ
นายบุญส่ง ศรีดอกไม้
นางสาวจิรภัทร ขาวโต
นางสาวโสพิน กล่าขามี

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

ลายมือชื่อ

ผู้ไม่มาประชุม
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

-2เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.
เมื่อเวลา 10.00น. เลขานุการนับองค์ประชุมปรากฏว่าครบองค์ประชุม นายสามารถ ดอกลาพู
ประธานกรรมการฯ ได้เริ่มดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อพิจารณา
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลทะเลบก

ประธานฯ

ขอให้เลขานุการคณะกรรมการ นาเสนอการติดตามและประเมินผลต่อที่ ประชุมต่อที่
ประชุม

เลขานุการฯ

ได้นาเสนอการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบล
ทะเลบกดังนี้
ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบล
ทะเลบกได้กาหนดแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดย
ดาเนินการตามคู่มือ การติดตามและประเมินผลการติดตามการจัดทาและแปลงแผน
ไปสู่ การปฏิบั ติขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น นั้น ซึ่งรายละเอียดการติดตามและ
ประเมิ น ผลแผนปรากฏตามเอกสารการติ ด ตาม และประเมิ น ผลแผน ขอให้
คณะกรรมการทุกท่านพิจารณาตามเอกสารที่แจกให้

ประธานฯ

สอบถามคณะกรรมการท่านใดมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม หรือข้อคิดเห็นอื่นๆ หรือไม่
หากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ตาบลทะเลบกไม่มีข้อเสนอแนะอื่นๆ ให้ฝ่ายเลขาฯ เพิ่มประมวลกิจกรรมขององค์การ
บริ ห ารส่ ว นต าบลทะเลบก ลงไปในรู ป เล่ ม รายงาน และจะน ารายงานผลและ
ข้ อเสนอแนะ นาเสนอต่ อผู้ บริห ารท้อ งถิ่น เพื่อให้ ผู้ บริห ารท้อ งถิ่น เสนอต่อสภา
ท้องถิ่นต่อไป หากไม่มีข้อคิดเห็นอะไร ผมขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ

-3ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี

ประธานฯ

ถ้าไม่มีขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ผมขอปิดการประชุม

(นางสาวโสพิน กล่าขามี )
เลขานุการคณะกรรมการฯ
ผู้จดรายงานการประชุม
(นายสามารถ ดอกลาพู)
ประธานคณะกรรมการฯ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลทะเลบก โทร.0 -3559 -5733
ที่ พิเศษ /
วันที่ 2 ธันวาคม 2554
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจาปี 2554
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลทะเลบก
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการติดตามและประเมินผล 2554

จานวน 1 เล่ม

เรื่องเดิม
ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลได้
ประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลทะเลบก เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน
2554 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการติดตามฯ ได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนขององค์การบริหารส่วน
ตาบลทะเลบก ประจาปี 2554 แล้ว
ระเบียบ/กฎหมาย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ (29)
ข้อเสนอแนะ
เห็นควรพิจารณานารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจาปี 2554 (ที่แนบ
มาพร้อมนี้) เข้าประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลทะเลบก เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลทะเลบก
เห็นชอบต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
(นางสาวโสพิน กล่าขามี)
เลขานุการคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลทะเลบก
รับทราบ
- เห็นควรนารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจาปี 2554
เข้าที่ประชุมสภาฯ ต่อไป
(นายประจวบ เข็มทอง )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทะเลบก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลทะเลบก
เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ประจาปี 2554 ขององค์การบริหารส่วนตาบลทะเลบก
.................................................
ด้วย องค์การบริหารส่วนตาบลทะเลบก ได้จัดทารายงานการติดตามประเมิ นผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบล ประจาปี 2554 และรายงานให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลทะเลบกทราบในการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลทะเลบก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2554 นั้น
ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลประจาปี 2554
ขององค์การบริหารส่วนตาบลทะเลบก เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (3) จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตาบล ประจาปี 2554 ขององค์การบริหารส่วนตาบลทะเลบก
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ลงชื่อ
( นายประจวบ เข็มทอง )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทะเลบก

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ งานนโยบายและแผน สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลทะเลบก
ที่
สพ 73301/วันที่ 2 ธันวาคม 2554
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลทะเลบก
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
..................................................................................................................................... ..........
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทะเลบก
เรื่องเดิม
องค์การบริหารส่วนตาบลทะเลบก ได้ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาฯ โดยยึดปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ตามคาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลทะเลบก ที่ 103/2554 ลงวันที่ 182 มีนาคม 2554
1.
กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2.
ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3.
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน
4.
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
ข้อเท็จจริง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพั ฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลทะเลบก ตามคาสั่ง
ข้างต้น ได้ดาเนินการประชุมเพื่อกาหนดขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพั ฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
ทะเลบก พร้อมทั้งกาหนดวิธีการ รูปแบบ ตลอดจนตัวชี้วัดและกลุ่มเป้าหมายในการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาฯ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน ใกล้ เคียงกับสภาพความต้องการและความเป็นจริงของ
ท้องถิ่น สาหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการพัฒนาท้องถิ่นในโอกาสต่อไป ซึ่งคณะกรรมการฯได้ดาเนินการประชุมร่วมกัน
เพื่อพิจารณาดาเนินการตามอานาจหน้าที่ที่รับผิดชอบและได้รับมอบหมาย

-2ระเบียบ/ข้อกฎหมาย
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วย
(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจานวนสองคน
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทาหน้าที่ประธานกรรมการ และกรรมการอีก
คนหนึ่งทาหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ คณะกรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสองปีและ
อาจได้รับการคัดเลือกอีกได้
ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดย เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
ข้อ 31 เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม
ข้อเสนอแนะ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลทะเลบก
ได้ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลทะเลบก ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2554 ตามระเบียบฯ และขั้นตอนที่กาหนดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณาดังนี้
1. จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี แยกตาม 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
(1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
(2) ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาประเพณี วัฒนธรรมและการส่งเสริมการกีฬา
(4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน
(5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

-3–
จานวนโครงการ
ที่เสร็จ

ยุทธศาสตร์
1. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐานระบบสาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน
2. ยกระดับคุณภาพชีวิตและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3. พัฒนาด้านการศึกษาศาสนา
ประเพณีวัฒนธรรมและการส่งเสริม
การกีฬา
4. การพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร
และผลิตภัณฑ์ชุมชน
5.พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
6.การพัฒนาด้านการเมืองและการ
บริหารจัดการ
รวม

จานวนโครงการ
อยู่ในระหว่าง
ดาเนินการ
จานวน ร้อยละ

จานวนโครงการ
ที่ยังไม่ได้
ดาเนินการ
จานวน ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

8

50.00

-

-

-

9

64.28

-

-

7

46.66

-

0

0.00

3

จานวนโครงการ
ที่มีการยกเลิก

จานวนโครงการ
ที่มีการเพิ่มเติม

จานวนโครงการ
ทั้งหมด

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

-

-

-

-

-

16

100

-

-

-

-

-

-

14

100

-

-

-

-

-

-

-

15

100

-

-

-

-

-

-

-

-

8

100

42.86

-

-

-

-

-

-

-

-

7

100

8

61.54

-

-

-

-

-

-

-

-

13

100

35

47.95

-

-

38

52.05

-

-

-

-

73

100

2. จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ มาเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และ
เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลทะเลบก และคณะกรรมการพั ฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลทะเลบก
ทราบพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลฯ ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
หมวด 6 ข้อ 29 (3) ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดาเนินการ

(นางสาวโสพิน กล่าขามี)
เลขานุการคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลทะเลบก
ทราบ
....................................................
(นายประจวบ เข็มทอง )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทะเลบก

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ งานนโยบายและแผน สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลทะเลบก
ที่
สพ 73301/วันที่ 2 ธันวาคม 2554
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลทะเลบก
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
......................................................................................................................... ......................
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลทะเลบก
เรื่องเดิม
องค์การบริหารส่วนตาบลทะเลบก ได้ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาฯ โดยยึดปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ตามคาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลทะเลบก ที่ 103/2554 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2554
1.
กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2.
ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3.
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน
4.
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
ข้อเท็จจริง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลทะเลบก ตามคาสั่ง
ข้างต้น ได้ดาเนินการประชุมเพื่อกาหนดขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
ทะเลบก พร้อมทั้งกาหนดวิธีการ รูปแบบ ตลอดจนตัวชี้วัดและกลุ่มเป้าหมายในการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาฯ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน ใกล้ เคียงกับสภาพความต้องการและความเป็นจริงของ
ท้องถิ่น สาหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการพัฒนาท้องถิ่นในโอกาสต่อไป ซึ่งคณะกรรมการฯได้ดาเนินการประชุมร่วมกัน
เพื่อพิจารณาดาเนินการตามอานาจหน้าที่ที่รับผิดชอบและได้รับมอบหมาย

-2ระเบียบ/ข้อกฎหมาย
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วย
(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจานวนสองคน
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทาหน้าที่ประธานกรรมการ และกรรมการอีก
คนหนึ่งทาหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ คณะกรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสองปีและ
อาจได้รับการคัดเลือกอีกได้
ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดย เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
ข้อ 31 เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม
ข้อเสนอแนะ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลทะเลบก
ได้ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลทะเลบก ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2554 ตามระเบียบฯ และขั้นตอนที่กาหนดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณาดังนี้
1. จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี แยกตาม 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
(1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
(2) ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาประเพณี วัฒนธรรมและการส่งเสริมการกีฬา
(4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน
(5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ
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จานวนโครงการ
ที่เสร็จ

ยุทธศาสตร์

จานวนโครงการ
อยู่ในระหว่าง
ดาเนินการ
จานวน ร้อยละ

จานวนโครงการ
ที่ยังไม่ได้
ดาเนินการ
จานวน ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

8

50.00

-

-

-

9

64.28

-

-

7

46.66

-

0

0.00
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1. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐานระบบสาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน
2. ยกระดับคุณภาพชีวิตและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3. พัฒนาด้านการศึกษาศาสนา
ประเพณีวัฒนธรรมและการส่งเสริม
การกีฬา
4. การพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร
และผลิตภัณฑ์ชุมชน
5.พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
6.การพัฒนาด้านการเมืองและการ
บริหารจัดการ
รวม

จานวนโครงการ
ที่มีการยกเลิก

จานวนโครงการ
ที่มีการเพิ่มเติม

จานวนโครงการ
ทั้งหมด

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

-

-

-

-

-

16

100

-

-

-

-

-

-

14

100

-

-

-

-

-

-

-

15

100

-

-

-

-

-

-

-

-

8

100

42.86

-

-

-

-

-

-

-

-

7

100

8

61.54

-

-

-

-

-

-

-

-

13

100

35

47.95

-

-

38

52.05

-

-

-

-

73

100

2. จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ มาเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และ
เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลทะเลบก และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลทะเลบก
ทราบพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลฯ ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
หมวด 6 ข้อ 29 (3) ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดาเนินการ

(นางสาวโสพิน กล่าขามี)
เลขานุการคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลทะเลบก
ทราบ
- และจะนาผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเข้าประชุมสภาต่อไป
(นายฉลาด จอมพงษ์ )
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลทะเลบก

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ งานนโยบายและแผน สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลทะเลบก
ที่
สพ 73301/วันที่ 28 พฤศจิกายน 2554
เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
...............................................................................................................................................
เรียน คณะกรรมการทุกท่าน
ตามที่คณะกรรมทุกท่านได้มีประชุม ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 โดยมีการกาหนด
แนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี 2554-2556 เรียบร้อยแล้ว และเพื่อให้ การ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นั้น
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 จึงขอเชิญประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2554-2556 ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลทะเลบก ครั้งที่ 2 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 องค์การบริหาร
ส่วนตาบลทะเลบก เวลา 10.00 น. เป็นต้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุม ในวันและเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกัน
(นางสาวโสพิน กล่าขามี)
เลขานุการคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลทะเลบก
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ผลการดาเนินงานแผนพัฒนาปี 2554
ยุทธศาสตร์
1. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐานระบบสาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน
2. ยกระดับคุณภาพชีวิตและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3. พัฒนาด้านการศึกษาศาสนา
ประเพณีวัฒนธรรมและการส่งเสริม
การกีฬา
4. การพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร
และผลิตภัณฑ์ชุมชน
5.พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
6.การพัฒนาด้านการเมืองและการ
บริหารจัดการ
รวม

หมายเหตุ

จานวนโครงการ
ที่เสร็จ

จานวนโครงการ
อยู่ในระหว่าง
ดาเนินการ
จานวน ร้อยละ

จานวนโครงการ
ที่ยังไม่ได้
ดาเนินการ
จานวน ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

8

50.00

-

-

-

9

64.29

-

-

7

46.66

-

0

0.00
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จานวนโครงการ
ที่มีการยกเลิก

จานวนโครงการ
ที่มีการเพิ่มเติม

จานวนโครงการ
ทั้งหมด

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

-

-

-

-

-

16

100

-

-

-

-

-

-

14

100

-

-

-

-

-

-

-

15

100

-

-

-

-

-

-

-

-

8

100

42.86

-

-

-

-

-

-

-

-

7

100

8

61.54

-

-

-

-

-

-

-

-

13

100

35

47.95

-

-

38

52.05

-

-

-

-

73

100

โครงการตามแผนพัฒนาปี 2554 จานวนโครงการทั้งหมด 73 โครงการ
ได้ดาเนินโครงการจานวนทั้งสิ้น 35 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 47.95%

